
 

 

 
Direcția pentru  Agricultură Județeană Buzău 

Str. Victoriei nr. 1 Buzău 

Tel/fax: 0238 412807 / 0238 412211 

Email: dadrbuzau@gmail.com 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

la procedura de selectie oferte pentru închirierea unui imobil/spatiu intr-un imobil cu 

destinația de sediu pentru Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau 

 

1. Denumire: Direcția pentru  Agricultură Județeană Buzău 

      Adresa: Str. Victoriei nr. 1 Buzău 

     Tel/fax: 0238 412807 / 0238 412211 

      Email: dadrbuzau@gmail.com  

      Adresa de internet: www.dadrbuzau.ro 

 

Informațiile privind închirierea și documentația se pot obține: 

- site-ul Autorității Contractante : www.dadrbuzau.ro 

- sediul Autorității Contractante : Str. Victoriei nr. 1 Buzău 

 

2. Categoria și descrierea serviciilor: „Servicii de închiriere a unui imobil/spatiu intr-un imobil cu 

destinatia de sediu pentru Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau " 

Cod CPV 70310000-7 Servicii de inchiriere sau de vanzare imobile - Contract de închiriere 

pentru desfasurarea activitatii curente a DAJ Buzau 

3. Locul prestării serviciilor 

4. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate 

5. Durata contractului, termenul de închiriere: 

- Municipiul Buzău - Zona A cf. HCL nr. 89/2015 

- Conform caietului de sarcini. 

- minim 5 ani, sub rezerva existentei  resurselor  

bugetare alocate in acest scop. 

7.Costul în vederea obținerii documentației de atribuire - GRATUIT de pe site - ul autorității 

contractante  www.dadrbuzau.ro unde este publicată întreaga documentație de atribuire sau de la 

sediul autorității contractante  

 

8. a) Termenul limită de primire a documentelor : - 03.10.2022, ora 12:00. 

b) Adresa la care se transmit ofertele: - Str. Victoriei nr. 1 Buzău 

c) Limba în care se redactează oferta: - limba română. 
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9. Data, ora și locul deschiderii ofertelor:  - 03.10.2022, ora 12:30 

10 . Cerințe de calificare: - Conform fisei de date a achiziției. 

11. Criteriu de atribuire a contractului: 

 

- ”preţul cel mai scăzut” cu respectarea 

cumulativa acerinţelor caietului de sarcini 

 

12. Valabilitatea ofertei :                                                      - 90 de zile de la depunerea ofertei. 

 

13. Termen limita de solicitare a clarificarilor de catre potentialii ofertanti: 28.09.2022 

 

14. Termen limita publicare raspuns consolidat al autoritatii contractante: 29.09.2022 

 

15. Sursa de finantare: bugetul de stat 

 

16. Numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Florea Cosmin 

Nicolae, Fratila Maria, Ionita Claudiu Marian. 

 

17. Depunerea ofertelor se va efectua conform Fisei de date si Caietului de sarcini. 

 

18. Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor. In situația in care se prezintă un singur 

ofertant la licitație, procedura de închiriere va continua. 

 

19. Persoana de contact: Oprea Rodica, tel/fax: 0238 412807 / 0238 412211, e-mail: 

dadrbuzau@gmail.com 

 

20. Data publicarii Invitatiei de participare: 23.09.2022, ora 08:00. 
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